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HALLITUS 2017   Pääkirjoitus

Satakissa ry sai kevätkokouksessa kaksi uutta 
hallituksen jäsentä. Tervetuloa Sari Valta-
nen ja raumalaisvahvistus Jonna Sivonen.

Satakissan jäseniä on myös kovasti kiinnostanut 
uutinen Hotelli Yyterin omistajanvaihdoksesta, 
koska Satakissan näyttely on perinteisesti järjestet-
ty siellä. Omistajanvaihdos ei vaikuta varauksiin ja 
kissanäyttelymme 3–4.2.2018 näyttelypaikka säi-
lyy ennallaan. Näyttelyn taustatyöt ovat jo alkaneet 
esim. sponsorien ja tuomarikutsujen osalta.

Slovakiassa Bratislavassa oli 24–26.5. 40 maan 
FIFE-yleiskokous. Suomea edusti Veikko Saarela 
avustajanaan Arja Martikainen. Päätöksiin löydät 
linkin satakissan Facebookista. Yksi itselle läheinen 
aihe esityslistalla oli naaraskissan sallittujen pentuei-
den määrä.  Maine coon-, norjalainen metsäkissa- ja 
sfinx-kasvattajien on hyvä tarkistaa rotujaan koskevat 
säännöt: tällä hetkellä  voimassa olevat ja 1.1.2018 voi-

maan tulevat muutokset. Lisätietoa aiheesta Satakis-
sa tiedottaa -sivulla.

Uusille kasvattajiksi haluaville tiedoksi, että 
seuraava Kissaliiton järjestämä sähköinen kasvat-
tajakurssi on 9.–22.10.2017. Satakissan puolesta jär-
jestäisimme myös syksyllä kursseja esim väriin tai 
terveyteen liittyen, mikäli jäsenillä riittää halukkuutta 
ja kiinnostusta osallistumiseen. Vinkkiä kurssitoivo-
muksista voit laittaa  satakissa.hallitus@gmail.com.

Helatorstaina satakissalaiset ja SATESY osal-
listuivat yhteisvoimin Radio Porin järjestämään 
Kevät Kirmaukseen. Meitä Elina Virtasen ompele-
milla kissankorvilla varustautuneita kissaihmisiä 
oli 18 henkilön joukko kirmaamassa ja päätimme 
osallistua tapahtumaan myös ensi vuonna.

Rentoa kesää ja tapaamisiin!

Elina Peltonen

klo.16.00 alkaen

Leineperin Ruukin kyläsaunalla, 
perinteiseen tapaan nyyttikestien merkeissä. 

Hyvää ruokaa, seurustelua, saunomista ja uimista.  
Pöytä katettuna, sauna ja grilli lämpimänä  

iltaan saakka.

Ilmoitathan tulostasi ja tuomisistasi  
12.6.17 mennessä osoitteeseen:  

satakissa.ilmo(at)gmail.com

GRILLIJUHLAT 
LEINEPERISSÄ 

17.6.2017 
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Hallitus ja toimihenkilöt 
esittäytyvät

Kissaharrastukseni on peräisin 
90-luvun alusta, jolloin päätin 
hakea itselleni kissanpennun. 
Perheeseeni kuuluvat avio-
mies, poika ja 6 kissaa. Tällä 
hetkellä meillä on Kotikissa 
Reino 13v, Maine coon Niilo 
12v, Ragdoll Kaapo 9v, Maine 
coon Kauko 3v, Maine coon 
Teppo 2v ja Maine coon Raimo 
1v. 

 Satakissaan tutustuin vuon-
na -92 esittelynäyttelyn kautta. 
Jäseneksi liityin muutama vuosi 

myöhemmin. Vasta n. vuosi sit-
ten innostuin toiminnasta ak-
tiivisemmin. Tällä hetkellä kuu-
lun lehtitoimikuntaan ja olen 
sijaistanut kotisivupäivittäjää. 
Muihinkin Satakissan juttuihin 
olen hieman sotkeutunut, mitä 
nyt aika antaa myöden.

Kasvattajanimeä minulla 
ei ole, enkä nyt ainakaan lähi-
vuosina ole kissojen kasvatta-
mista harkinnut. Kissojen ter-
veys- ja koulutusasioihin olen 
aika paljon perehtynyt ihan 

oman mielenkiinnon vuok-
si. Monet tuttavat ottavatkin 
minuun usein yhteyttä, mikäli 
heillä ilmenee kissan kanssa 
ongelmia.

Riikka Virtanen

Olen Jonna Sivonen, toinen 
hallituksen uusista jäsenistä. 
Oli kunnia tulla kutsutuksi ja 
valituksi mukaan upeaan Sa-
takissan hallituksen kokoonpa-
noon. Koen, että yhdistysaktii-
veina meillä on mahdollisuus 
vaikuttaa asioihin ja olla ra-
kentamassa aina parempaa ja 
kehittyvämpää järjestelmää 
kissamaailman ympärille. Osal-
listun hallitustyöskentelyyn 
täydellä sydämelläni ja odotan 
malttamattomana, mitä kaik-
kea mukavaa ja haastavaa pää-
semme yhdessä toteuttamaan. 
Toivon, että ihmiset kokevat 
minut niin helposti lähestyttä-
väksi, että he uskaltavat tulla 
kertomaan minulle toiveitaan 
ja kehitysideoitaan kissamaail-
man asioiden parantamiseksi.

Ensi vuoden näyttelymme 
järjestelyt ovat jo täydessä 
touhussa ja sain kunnian toi-
mia yhdistyksemme Tuoma-
riemäntänä. Nöyrästi olen läh-
tenyt toteuttamaan minulle 
suotua mahdollisuutta ja tuo-
marit tulevaan näyttelyymme 
ovat jo aikalailla sovittu. Nyt 
keskitymme luomaan upean 
viikonlopun Tuomarien lisäk-
si sekä näytteilleasettajille, 
kissoille että järjestäjillekin, 
tietysti yleisöä ja tuotemyyjiä 
unohtamatta. Pidän hyvin tär-
keänä, että saamme järjestet-
tyä näyttelyn, jossa myös kaik-
ki toimihenkilöt ovat iloisia 

ja auttavaisia ja positiivisella 
mielellä. 

Minulla on aina ollut kissoja 
ja muita eläimiä ja rakkauteni 
niitä kohtaan on syvääkin sy-
vempi. Pitkän linjan kokemus 
eläintenpidosta on ohjannut 
minut tähän päivään, vaikka 
aktiivisen kissanäyttelyssä 
käymisen ja kasvattamisen 
olen aloittanut vasta jokunen 
vuosi sitten. 

Kasvatan pienimuotoisesti 
itämaisia ja siamilaisia kissoja 
BlackDevil’s - kasvattajanimel-
lä. Minulla kissat asuvat per-
heenjäseninä kotonani, koirien 
kanssa sulassa sovussa. Pidän 
myös jalostuskollini kotona 
itselläni ja ne elävät talossa si-
sällä, tietysti erossa aktiivisista 
leikkaamattomista naaraista. 
Olen hyvin tarkka hygienian 
ja tarttuvien tautien suhteen 
ja siitoskissani ovatkin pelkäs-
tään omassa käytössäni. Olen 
erittäin kiinnostunut eläinten 
sairauksista ja käyttäytymi-
sestä. Olenkin onnellisessa 
asemassa, että saan seurattua 
isompaa kissamäärää ja niiden 
keskinäisiä suhteita ja sen ke-
hittymistä ajan saatossa. 

Olen hyvin vaativa ihmi-
nen ja vahva oikeustajuni on 
joka hetki hyvin voimakkaas-
ti ohjaamassa toimintaani ja 
muokkaamassa maailmankat-
somustani. Eläinten terveys- ja 
hyvinvointi sekä eläinsuojelul-

liset asiat ovat minulle kaikista 
tärkeimmät asiat. Kaikenlainen 
eläinten kaltoin kohtelu ja 
sairaiden kissojen jalostami-
nen tulee saada rajattua pois 
määrätietoisella kehittämisellä 
ja vastuuntuntoisella kasva-
tuksella. Tarttuviin tauteihin ja 
niiden vastustamiseen tulee 
mielestäni panostaa entistä 
enemmän. Kissaihmisten tasa-
vertainen kohtelu ja sääntöjen 
noudattaminen ovat mielestä-
ni myös kehittämisen arvoinen 
paikka. Sen sijaan, että ihmiset 
äänestävät asioista hiljaa ”ja-
loillaan”, mielestäni tulisi avata 
suoraa ja rehellistä keskustelua, 
joka vie asioita eteenpäin. Vain 
niin asiat voivat kehittyä ja ih-
misten käyttäytyminen muut-
tua parempaan suuntaan. 

Kiitän nöyrästi Hallituslaisia, 
jotka mahdollistitte minulle 
mukaan pääsyn tähän upean 
yhdistyksen toiminnan Sydä-
meen. Kaikki yhdessä nostam-
me Satakissan taas upeaan 
kukoistukseen. 

Mukavaa ja aurinkoista ke-
sää kaikille!

Jonna Sivonen

Olen aika uusi satakissa-
lainen. Liityin jäseneksi 
vasta vuosi sitten kun per-
heeseemme muutti en-
simmäinen burmillapoika. 
Aikaisemmin meillä oli nel-
jävuotias abymix joka oli 
perheemme kuningatar ja 
on sitä vieläkin. Nyt burmil-
lapoikia on kaksi, ja perhees-
sämme on ihana harmonia. 
Pojat leikkii, painii, hoitaa 
toisiaan ja nukkuvat yhdes-
sä, ja Tilda-neiti saa olla 

omissa oloissaan.
Näyttelyinnostukseni on 

alkanut jo 90-luvun lopulla, 
kylläkin koirien kanssa. Ja nyt 
jatkan harrastusta muutaman 
välivuoden jälkeen kissojen 
kanssa. Ja melkein joka näyt-
telyreissun jälkeen opin uutta 
kissanäyttelystä.

Viime syksynä olin en-
simmäistä kertaa satakissan 
kokouksessa ja siitä alkoi in-
nostus yhdistystoimintaan. 
Helmikuussa olin näkemässä 

ensimmäistä kertaa kuinka 
näyttely pystytettiin.

Hallituksen jäseneksi minut 
valittiin tänä keväänä.

Sari Valtanen
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Ikääntyvä kissa Sisäkissana elävä ja hyvin hoidettu kissa elää 
usein paljon vanhemmaksi kuin vapaana 
liikkuva ulkokissa. Ikääntyvä kissa tarvitsee 

erityistä huolenpitoa ja hoitoa. Samoin kuin ih-
misillä, kissoillakin vanhuuden oireet vaihtelevat. 
Joillakin kissoilla saattaa näkyä vanhuuden merk-
kejä jo 10-vuotiaana, toiset taas muistuttavat käy-
tökseltään ja ketteryydeltään miltei pentukissaa 
vielä 15-vuotiaanakin.

Suora vertailu kissan ja ihmisen iän välillä on 
hankalaa, koska kissan vanheneminen hidastuu 
iän myötä. Ensimmäinen kissan elinvuosi vastaa 
~15 ihmisen elinvuotta, kun taas 20 kissan vuotta 
vastaa ~90 ihmisen elinvuotta.

Monet kissat eivät näytä kärsivän ikääntymi-
sestä juuri mitenkään. Lähinnä vanheneminen 
näkyy lisääntyneinä päiväunina. Kissan paino 
saattaa nousta vähentyneen aktiviteetin joh-
dosta. Näön ja kuulon heikkeneminen on taval-
lista, mutta tutussa kotiympäristössä vanha kis-
sa tulee kyllä toimeen pienien aistipuutteiden 
kanssa.

Vaikka vanha kissa vaikuttaisi täysin terveel-
tä, kannattaa säännölliset eläinlääkäritarkas-
tukset suorittaa, jotta mahdolliset sairaudet 
voidaan havaita ajoissa. Hammaskiven poisto 
on ikääntyvällä kissalla helposti aiheellista ker-
ran vuodessa. Vanhan kissan turkkia kannattaa 
harjata useammin, koska vanhalla kissalla kar-
vojen nieleminen aiheuttaa helpommin suo-
litukoksia hidastuneesta suolen toiminnasta 
johtuen. 

Ikääntyminen tekee kissan alttiiksi monille sai-
rauksille. Elimistön rappeutumisesta johtuvat vai-
vat koettelevat helposti kissavanhuksia. Laihtumi-
nen ja lisääntynyt juominen voivat olla merkkejä 
esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnasta, kilpi-
rauhasen liikatoiminnasta tai diabeteksesta.

Suurella osalla vanhenevista kissoista tava-
taan dementiatyyppisiä muutoksia. 15-vuotta 
vanhemmista kissoista jo joka toisella. Kissa voi 

kuljeskella asunnossa levottomasti ja vaikuttaa 
eksyneeltä. Dementiaoireinen kissa myös yleensä 
ääntelee enemmän ja kovemmalla äänellä. Myös 
vuorokausirytmi voi häiriintyä.

Vuosittaista terveystarkastusta suositellaan 
7-11 vuotiaille kissoille, yli 14-vuotiaille kissoille 2 
kertaa vuodessa. Tarkastuksessa käydään läpi mm. 
kliininen terveystarkastus (hammastarkastus, sy-
dämen kuuntelu, nivelten tunnustelu), verenpai-
neen mittaus,  verinäytteistä pieni verenkuva ja 
sisäelinarvot sekä virtsanäyte. 

Terveystarkastuksessa voidaan sairaudet havai-
ta jo ennen kuin ne aiheuttavat mitään näkyviä 
oireita. Näin sairauksia on myös helpompi hoitaa, 
kun ne eivät ole ehtineet levitä pitkälle ja aiheut-
taa mahdollisesti vaurioita muihin elimiin. Ikään-
tyvän kissan terveystarkastuksia suorittavat kaikki 
eläinlääkäriasemat.

TEKSTI RIIKKA VIRTANEN
KUVAT TESSA

Niina Kauraojan kasvattama ja omistama 
Armas-kissa kuoli marraskuussa 2016, ja oli 
tuolloin 19 vuoden ja 11 kuukauden ikäinen. 
Kuvassa hän on jo 19-vuotias.
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Nuppu-kissa 
fysioterapiassa
Kesällä 2014 8,5-vuotias 

Nuppu-burmani ei yllättä-
en pystynytkään hyppää-

mään noin 50 senttimetriä kor-
kean pentuaidan yli. Se kyykisteli 
ja tiirasi aidan luona, mutta ei us-
kaltanut hypätä. Ja ne muutamat 
kerrat kun rohkeni yrittämään, 
alastulo päätyi täydelliseen ma-
halaskuun. Ei sillä aiemmin ollut 
tuollaisia ongelmia ollut!

Elokuussa vein Nupun tutkit-
tavaksi tamperelaiselle eläinor-
topedille. Itse epäilin nivelrikkoa, 
mutta muistin lukeneeni burmilla 
todetun myös lonkkadysplasiaa, 
ja siksi halusin ongelman tut-
kittavan perinpohjaisesti. Yllä-
tyksekseni Nupulta paljastuikin 
röntgenkuvista selvä spondy-
loosi. Eläinlääkärin lausunnosta: 
”Spondyloosi  eli spondylosis de-
formans on selkärangan rappeu-
tumissairaus, jossa selkänikamien 
reunoille muodostuu luupiikkejä 
ja lopuksi luusiltoja.” Lisäksi ker-
rottiin, että spondyloosi on ete-
nevä sairaus, ja se saattaa aiheuttaa hermojuuri-
kanavan ahtaumaa, hermopuutoksia, eriasteisia 
tulehduksia, lihaksien surkastumista, refleksien ja 
asentotunnon heikkenemistä sekä kipua. Oireita 
lievitetään tulehduskipulääkkeellä, levolla ja fy-
sikaalisilla hoidoilla. Spondyloosin etenemistä ei 
pysty pysäyttämään.

Nuppu sai välittömän avun tulehduskipulääk-

keestä, ja alle viikossa se jo hyppi aiemmin ylipää-
semättömän aidan yli. Jatkoin glukosamiinivalmis-
teen antamista Nupulle, sillä vaikka se ei luupiikkien 
muodostumiseen vaikuttaisikaan, ajattelin ”suo-
jata” Nupun niveliä mahdollisilta virheasentojen 
tuomilta rasituksilta. Samoin Nuppu saa kalaöljyä 
ja b-vitamiiniliuosta lihasten ja hermoston kunnon 
ylläpitämiseksi. Kotona on myös aina varoiksi tu-

lehduskipulääkettä kaapissa. Vuoden aikana olen 
turvautunut muutaman kerran kolmen päivän 
kipulääkekuuriin, kun Nupun takajalat vaikuttivat 
normaalia jäykemmiltä ja kävely oli ”könkkäävää”. 

Syksyllä 2015 katselin, että taas Nupun hyppy-
jen alastulot ovat useammin epäonnistuneita lät-
sähdyksiä kuin kissamaisen kepeitä notkahduksia. 
Muistin Nupun isoäidin saaneen loppuvaiheessa 
helpotusta vaivaansa laserhoidosta. Vaikka se 
ei lopputulosta muuttanut, kissan liikkuminen 
helpottui huomattavasti. Lähin laserhoitoa anta-
va eläinfysioterapeutti löytyi viidenkymmenen 
kilometrin päästä Raumalta, ja ystäväni taatessa 
kyseisen fysioterapeutin ammattitaidon, varasin 
ajan MoveWelliin.

Aluksi fysioterapeutti Tanja Pitkänen tutki Nu-
pun saaman eläinlääkärilausunnon ja sen jälkeen 
alkoikin hieronta. Lattialla, vahvan vaahtomuovi-
patjan päällä, niin minun ei tarvinnut hermoilla 
kissan karkaamista pöydältä. Nupun vartalosta 
ei löytynyt mitään varsinaisia kipukohtia, mutta 
jäykähköä alaselkäänsä se aristi lievästi. Sen tiesin 
itsekin, sillä olin kotona silloin tällöin Nupun sel-
kää amatöörimäisesti hieronut. Kissa rauhoittuu 
yleensä yllättävän nopeasti hieronnassa, onhan 
se eräänlaista silittämistä, vaikka tehokkaampaa.

Hieronnan päätteeksi Nupun alaselkään annet-
tiin laseria. Laserlaite näyttää pingismailan ja suu-
ren hiusharjan risteytykseltä, kahvapäästä lähtee 
sähköjohto pistorasiaan. Samalla matolla edelleen 
istuen fysioterapeutti piti laitetta Nupun alaselän 
päällä, samassa paikassa muutaman minuutin 
ajan. Laserhoito kesti kymmenisen minuuttia, ja 
koko sessio yhteensä n. 40 minuuttia ensimmäi-
sellä kerralla. Jälkimmäiset kerrat ovat nopeampia, 
kun potilas on fysioterapeutille tuttu.

Heti ensimmäisen hoitokerran jälkeen tajusin, 
että Nuppuhan leikkii taas! En ollut huomannut 
edes ajatella, etteivät leipäpussin sulkijat olleet-
kaan hävinneet saalistajan leikkeihin kuten aiem-
min. Takajalkojen jäykkyyttä laser ei ole poistanut 
kokonaan, mutta selvästi joku aiemmin vaivannut 

Low level laser on matalatehoinen 
laser eli niin sanottu kylmälaser. Sitä 
käytetään stimuloimaan kehon omia 
fysiologisia prosesseja solutasolla. Se 
vaikuttaa mm. paikalliseen immuuni-
vasteeseen, veren- ja lymfanestekier-
toon, solutason aineenvaihduntaan ja 
esimerkiksi endorfiinien ja prostaglan-
diinien erittymiseen, jotka vaikuttavat 
kipuun.

Laserhoito on miellyttävää eikä tuo-
ta yhtään kipua. Tosin samana päivänä 
hoidettu kudos voi kipeytyä johtuen 
paranemisprosessin alkamisesta. Hoi-
toajat vaihtelevat muutamasta minuu-
tista 45 minuuttiin riippuen hoidetta-
van alueen laajuudesta ja syvyydestä.

kipu on poissa, ja toivottavasti tämä uudelleen löy-
tynyt liikkumisen kepeys osaltaan auttaa ikuisuus-
projektilta tuntuvassa Nupun laihduttamisessakin.

Laserhoitoa olen ajatellut hakevani jatkossakin 
Nupulle kolmen hoitokerran ryppäissä. Aika var-
masti näyttää mikä tulee olemaan oikea hoitoväli, 
mutta hoitoa voin lämpimästi suositella kokeile-
maan jokaisen kiputiloista kärsivän kissan kanssa.

TEKSTI NIINA KAURAOJA

Nuppu hierottavana.
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Luca on 11-vuotias syntyperäinen kissaihmi-
nen. Sansa on sijoituksessa oleva balineesi-
naaras Willicon Until I Get You.  Velipoikansa 

Diego, Willicon KillCity Kills on itämainen pitkä-
karva - he ovat syntyperäisiä ihmiskissoja kumpai-
nenkin. Aina siellä missä ihmiset. Sansa varsinkin 
on valinnut Lucan sylin iltapäivien makuupaikak-
seen. 

Luca ei osaa määritellä miksi kissat ovat niin ki-
voja. Ne vain ovat! Parasta ehkä näissä kahdessa 
omassa kissassa on että ne ovat uteliaita ja osallis-
tuvat kaikkeen.

– Niitä on kiva leikittää kun ne innostuvat ihan 
satana. Silkkistä turkkia on ihana rapsuttaa, ja iha-
nan lämmintä ja pehmeää on nukkua samassa lä-
jässä, toteaa Luca.

– Harmittavaisinta on se kun ne pureskelevat 
kuullokkeiden ja latureiden johtoja, jos niitä ei 
laita niiltä piiloon, on pitkän miettimisajan jälkeen 
kommentti kissojen ikäviin puoliin.

Urheilullisen pojan kissat ovat sitä myös. -San-
salla ja Diegolla on päivittäin urheilukisat, lajeina 
on sprintti ja paini. Ne on niin hölmön näköisiä kun 
jarruttelevat kaikki matot ryttyyn, nauraa Luca. 

– Tämä kissakaksikko riittää ihan hyvin, vaikka 
pentujen kasvua olisi taas kiva saada seurata, to-
teaa Luca lopuksi.

TEKSTI KATRI TURTO

Lapsi ja kissa  3/5

Kauhukolmikko 
Luca, Sansa ja Diego

Lapsi ja kissa -kysymykset:
Mikä kissassa on parasta?
Mitä teet kissan kanssa?
Onko kissoista jotain haittaa?
Mitä hassuja tai kivoja tapoja kissoillanne 
on?
Haluaisitko useampia kissoja?

Ota kesäinen kuva kissaystävästäsi 
ja lähetä se kilpailuumme 31.7.2017 mennessä 

osoitteeseen  satakissa.lehti@gmail.com 
Muista ilmoittaa kissan nimi, omistaja, kuvaaja sekä omat yhteystietosi.

Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan julkaista tulevissa lehdessä.

Kesäkuvakilpailu
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Kesällä moni kissaihminen nauttii kauniista 
kesäpäivästä veneillen tai mökkeillen saa-
ressa. Usein matkassa on mukana myös 

nelijalkainen perheenjäsen, kissa. 
Yhtälailla kissojen veneilyssä on otettava huo-

mioon turvallisuus. Kun me ihmiset puemme 
päällemme pelastusliivit ennen 
veneilylle lähtemistä, on sama teh-
tävä myös kissalle. Haluammehan 
kissallemme turvallista ja mukavaa 
venematkaa. 

Pelastusliivit ovat veneilijän 
tärkeimpiä perusvarusteita.  Ne 
parantavat merkittävästi veden 
varaan joutuvan henkilön selviyty-
mismahdollisuuksia ja helpottavat 
henkilön etsintää ja pelastusta. 

Joidenkin mielestä on turvallista 
kuljettaa kissaa veneessä kuljetus-
laatikossa. Sieltä kissa ei ainakaan 
pääse matkan aikana putoamaan 
veteen. Mitäpä JOS veneeelle sat-
tuisi onnettomuusa ja vene kaatui-
si/uppoisi kesken matkan? Silloin 
kissaparka jäisi vangiksi kuljetuslaa-
tikkoon ja uppoaisi ja kohtaisi var-
man kuoleman. Itse en katso tämän 
vaihtoehdon olevan turvallinen 
matkustustapa meidän kissoille.

Aluksi itse ostimme kissoillem-
me koirien S-kokoiset pelastuslii-
vit. Ne olivat todella epäkäytän-
nölliset, koska ne eivät istu kissalle 
kunnolla. Esimerkiksi kaula-aukko 
on niin iso, että kissa pääsee vai-
vatta riisumaan liivit päältään. Os-
timme uudet vieläkin pienemmät 
koirien pelastusliivit, jolloin ongel-

maksi muodostui koko. Ne eivät enää mahtuneet 
päälle kunnolla ja kaula-aukko oli edelleenkin niin 
iso että sitä kautta pääsi riisuutumaan. 

Aloin tutkimaan netistä, eikö kukaan missään ole 
keksinyt valmistaa kissoille omia pelastusliivejä. Sil-
loin löysin Ruotsista Baltic Maja- merkkiset pelastus-

Kissat veneessä liivit, jotka olivat varta vasten suunniteltu kissoille. 
Tilasin kokeeksi kahdet kyseiset liivit. Nämä olivat 
todella hyvät liivit verrattuna aiempiin kokemuksiin 
koirien pelastusliiveistä. Mahan alta kulkee kaksi sää-
dettävää remmiä ja niiden välistä mahan alla kulkee 
tukiremmi. Kaula-aukossa on tarrakiinnitys, jota saa 
säädeltyä ja lisäksi säädettävä solkikiinnitys. Kaula-
aukkon saa säädettyä tarpeeksi pieneksi ettei kissa 
pääse riisumaan pelastusliiviä päältään pois.

Tämän jälkeen alkoi vihdoin turvallinen veneily 
meidän perheessä myöskin kissoilla. Kissat sopu-
tuivat yllättävän hyvin pelastusliiveihinsä. Aluksi 
he tosin vain makasivat veneen pohjalla toiminta-
kyvyttöminä. Sitten he huomasivat, että kyllähän 
liivit päällä pääsee seisomaan ja jopa kävelemään. 
Enää kissoillamme ei ole minkäänlaista epäluuloa 
pelastusliivejään kohtaan. 

Pelastusliiveissä on myös kiinnitysmahdollisuus 
hihnalle. Se on tärkeä omisnaisuus, koska meidän 
kissat ainakin ovat hyvin uteliaita ja pelottomia. 

Varsinkin yksin veneillessä kissat mukana pidän 
aina hihnaa kiinni pelastusliiveissä. Sitten kun 
on kuljettaja mukana veneessä voimme kissojen 
kanssa olla vähän rennommin ja nauttia matkasta 
ja maisemista.

TEKSTI JA KUVAT PIA VAINIONPÄÄ

Kissoille on kehitelty ihan omat pelastusliivit. Pe-
lastusliivit on vartavasten suunniteltu istumaan 
täydellisesti kissan sulavaan vartaloon. Pelastus-
liiveissä on erinomaiset kelluntaominaisuudet ja 
kestävät remmit. Tiiviisti istuvan kaula-aukon ja 

vatsan alla olevan erityisen leveän nauhan ansi-
osta pelastusliivi istuu tukevasti kissalle. Liivissä 
on D-rengas hihnan kiinnittämiseen, kaulassa 
kietaisunapitus, nostokahvassa heijastin ja UV-
keltainen high visibility -kangas.

Koko Paino Kaulan 
ympärys

Vyötärö

S
-3kg 18–25 cm -36 cm

M
3–7 kg 21–28 cm 38–48 cm

L
7–10 kg 24–34 cm 40–57 cm

Pelastusliivejä löytyy kissoille kolmea eri kokoa. Taulukosta näkyyvät kokovaihtoehdot.

Baltic Maja- pelastusliivit kissoille:
Baltic Maja- pelastusliivejä kissoille voi tilata 

mm. seuraavista osoitteista:
http://www.welhonpesa.fi/tuote/2420/baltic-

maja-kissojen-pelastusliivi"http://www.welhon-
pesa.fi/tuote/2420/baltic-maja-kissojen-pelastus-
liivi

h t t p s : //a n i m a i l . f i / b a l t i c- f l y t v a s t- m a j a .
html"https://animail.fi/baltic-flytvast-maja.html

Kissojen pelastusliivit
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Kesän tehdessä tuloaan monet taas mietti-
vät, miten järjestää kissojen ulkoilu turvalli-
sesti. Tähän on olemassa monia ratkaisuja. 

Omakoti- ja rivitalossa asuville tietenkin hel-
poin ratkaisu on hoitaa kissan ulkoilutus valjaissa, 
paitsi silloin, kun taloudessa on useampia kissoja. 
Itselläni on tästä omakohtaista kokemusta. Talou- 
dessamme asustaa kuusi kissaa, ja meillä on kahdet 
valjaat. Jo kahden kissan samanaikainen ulkoilutus 
valjaissa käy työstä yhdeltä ihmiseltä. Toinen kissa 
haluaa istua kiltisti terassilla, kun taas toinen haluaa 
kierrellä pihalla. Toista kissaa ei voi jättää yksin teras-
sille niin, että solmisi hihnan kaiteeseen, koska hyvin 
todennäköistä on, että kissa on hetken kuluttua sol-
mussa valjaiden ja kaiteen kanssa. Tämä sotkeentu-
minen on seuraus siitä, että kuitenkin mieli on muut-

tunut ja haluaisikin jonnekin muualle kuin terassille.
Kerrostaloasujille verkotettu tai lasitettu parve-

ke (verkotus vaatii yleensä luvan taloyhtiöltä) on 
turvallinen ulkoilupaikka kissoille. Kannattaa kui-
tenkin muistaa, että lämpiminä kesäpäivinä lasi-
tetulla parvekkeella lämpötila voi nousta hyvinkin 
korkeaksi ja tällöin on hyvä pitää asunnon ovea 
auki, jotta kissa pääsee halutessaan sisälle.

Omakoti- ja rivitaloasujille ulkotarhan rakennus on 
järkevä ratkaisu, mikäli vähänkään porakone ja saha 
pysyvät kädessä. Lisäksi tietenkin tarvitaan mieliku-
vitusta tarhan sisustamiseen. Tarhassa on hyvä olla 
varjopaikka helteisten päivien varalle ja runsaasti kii-
peily- ja kynsien teroitus -mahdollisuuksia. 

Tarhan paikka on myös syytä suunnitella tarkkaan. 
Tasamaa on tietenkin paras rakennusalusta. Esteetön 

Kissan turvallinen 
ulkoilu

kulku sisältä tarhaan on oiva ratkaisu, mikäli sellainen 
on mahdollista toteuttaa esimerkiksi ikkunan kautta. 
Tarha kannattaa sijoittaa talon sille puolelle, missä ei 
ole mahdollista, että katolta putoava lumi tippuu tar-
han päälle. Tämä maininta siis talvea ajatellen. 

Ulkotarhan rakennusohjeita ja kokemuksia ra-
kentamisesta ja rakennuskustannuksista löytyy 
hyvin internetistä. Olen alle koonnut muutamia 
osoitteita:
•	 http://www.netikka.net/jari.kattelus/kissatarha.htm
•	 http://justkittying-melike.blogspot.fi/2014/05/

kissan-ulkotarha.html
•	 http://www.hausjarvenesy.fi/rakennusohjeita.php
•	 http://www.kissojensuojelu.f i/ulkoilutilan- 

rakentaminen/
•	 https://www.kissakas.fi/pienet-makupalat/281-

kissaportsari-neuvoo-kissatarhan-rakentami-
nen-vaihe-vaiheelta

TEKSTI RIIKKA VIRTANEN
KUVAT ELLI-MARI AHOLA

Tässä terassin yhteyteen rakennetussa tarhassa on katon sijasta 30 cm lieve, joka estää sen käyttä-
jiä kiipeämästä aidan yli.

Puu on kelpo materiaali kiipeilytelineille.
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Valmistuneet

GIP  FI* Kissamummon Pieni Onnen Häivähdys 
"Ossi" ( BML I ns 11 31)
valmistui Grand International Premioriksi 
Jyväskylässä 25.03.2017 
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso
Kuva: Sari Valtanen

Voit lähettää valmistuneen kissasi kuvan 
sekä tiedot (kissan virallinen nimi, EMS-
koodi, uusi titteli, valmistumisnäyttelyn 
paikka ja aika, omistaja, kasvattaja sekä 
valokuvaaja) osoitteeseen:  
satakissa.lehti@gmail.com

GIP FI*CatNmaus Chausiku "Chaku" 
(MAU ns 24) valmistui Grand International 

Premioriksi Tampereella 21.5.
Omistaja: Antti-Jussi Vainionpää

Kasvattaja: Petter Tilljander & Sakineh Matar
Kuva: Tessa

G
I
P

Rotuesittely

Ensi silmäyksellä snowshoe näyttää birman 
tai ragdollin kaksoisolennolta sillä erotuk-
sella että se on lyhytkarvainen , mutta to-

dellisuudessa sen esi-isät ovat siamilaisia. Kantaa 
lähdettiin kehittämään kolmesta valkotassuises-
ta siamilaispennusta 1960-luvulla USA:ssa. Siellä 
rotu hyväksyttiin serttioikeuksilla useissa kissajär-
jestöissä 1980-luvulla. Fife:ssä snowshoe hyväk-
syttiin 1.1.2004 alkaen kategoriaan III. 

Kasvatusohjelman vakiinnuttua ryhdyttiin ja-
lostuksessa käyttämään myös kaksivärisiä ame-
rikkalaisia lyhytkarvoja. Yleisin yhdistelmä on 
snowshoe+snowshoe, mutta kasvatuksessa voi-
daan käyttää vielä siamilaista ja itämaista lyhyt-
karva kissaa.

Pitkällisen ja määrätietoisen kasvatuksen tulok-
sena on saatu aikaan naamiokissa jolla on valkoiset 
tassut ja usein myös valkoinen käännetty V-kuvio 
kasvoissa. Snowshoella on naamiokissan väritys, 
joka on sopusoinnussa vartalon värin kanssa. Ta-
vallisimmat värit ovat ruskea, suklaa, sininen ja lila 
valkoisella. Hyväksyttyjä värimuunnoksia on 28.

Pennut syntyvät valkoisina. Väri ja kuviot alka-
vat näkyä 1-3 viikon ikäisillä. Pennuilla saattaa olla 
täysin toisistaan poikkeava värijakauma ja kuvio. 
Niillä voi olla myös haamuraitoja jaloissa ja hän-
nässä. Iän mukana raidat kuitenkin usein tasoittu-
vat värin kehittyessä ja tummuessa.

Snowshoe on keskikokoinen, pitkävartaloi-
nen ja melko lihaksikas kissa. Pään muoto on le-
veä ja kiilamainen ja hieman pyöristynyt. Korvat 
ovat keskikokoiset, tyvestä leveät ja ne jatkavat 
pään kiilamaista linjaa. Silmät ovat saksanpäh-

Snowshoe
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Rotuesittely Rotuesittely

kinän muotoiset, keskikokoiset, kirkkaat ja il-
meikkäät, väriltään siniset. Häntä on keskipitkä 
tai pitkä ja hieman kapeneva. Turkki on lyhyt 
tai keskilyhyt, eikä huomattavaa aluskarvaa ole. 
Laatu on sileää, vartalonmyötäistä ja kiiltävää. 
Omakohtaisesti voin todeta että erittäin help-
pohoitoinen.

Snowshoet viihtyvät usein usean kissan tai kis-
sarodun perheissä. Ne ovat sopeutuvia ja hyvin 
ihmisrakkaita. Ja tähän täytyykin todeta että meil-
lä kissat ovat aina ovella vastassa koiran vierässä 
kun saavumme kotiin. Teen sitten ruokaa, siivoan, 
käyn suihkussa tai wc:ssä niin aina meidän koko 
poppoo on mukana ihmettelemässä. Eroa ei tee 
edes vieraat ihmiset vaan nekin käydään puske-
massa ja ihmettelemässä. 

Rotu on perinyt siamilaisen älykkyyden ja 
toisaalta amerikkalaisen lyhytkarvan rauhalli-
suuden. Tästä rauhallisuudesta ja hyvähermoi-
suudesta on ainakin meillä ollut hyötyä kaksi 
vuotiaan neitimme kanssa joka välillä rakastaa 
liiankin lujalla kädellä kissojamme. Välillä kissat 
kulkee kaksi vuotiaan sylissä mukana tai nuken-
rattaissa kuljettaen. Välillä miettii että jos kissa 
saakin vaikka traumoja pienen lapsen kanssa 
mutta kerta toisensa jälkeen ne kuitenkin pa-
laa tyttäremme luokse paijattavaksi eivätkä ole 
moksiskaan touhusta. Siksi uskon että rotu on 

myös erittäin sopeutuva lapsiperheen lemmikik-
si.

Se mikä on myös ehdoton plussa on se että 
snowshoella ei ole vielä tunnettuja perinnöllisiä 
sairauksia. Se oli itselleni todella tärkeä asia aikoi-
naan rotua valikoidessani.

Suomeen ensimmäinen snowshoe on tuotu 
vuonna 2004 ja ensimmäinen pentue syntyi Hat-
tikatin kissalaan vuonna 2007. Sittemmin kasvatus 
on ollut hyvin vähäistä ja omakissan mukaan re-
kisteröityjä snowshoeita on suomessa tällä hetkel-
lä 34 kappaletta.

Pienen rodun kasvattamisessa on omat haas-
teensa, sillä on vaikea löytää kahta hyvää yksilöä 
jalostukseen joiden sukutaulut sopivat myös kes-
kenään. Itse olen joutunut etsimään kissani ulko-
mailta koska kyseistä rotua ei ole ollut tarjolla suo-
messa. Sain etsiä jonkin aikaa että löysin sopivan 
tytön ja että sain myös järjestettyä hänen tulonsa 
Suomeen. Vuoden 2016 tammikuussa meidän kis-
salaan muutti ensimmäinen snowshoe tyttö Kro-
atiasta, HR*Adriasnow Vale Glamourgan. Ja olihan 
se aivan upea tapaus.

Tyttöä hankkiessa tiesin että Suomessa toimi 
vielä toinen kasvattaja jolla oli kaksi ulkomailta 
tuotua snowshoeta. Olin katsellut hänen uroksen-
sa sopivuutta tytölleni ja elätellyt toivetta että voi-
sin sillä aloittaa kasvatustani. Ei siinä kuitenkaan 

loppujen lopuksi suostuttelut ja neuvottelut aut-
taneet koska tämä kasvattaja oli nähnyt parhaaksi 
lopettaa kasvatuksen ja päätti viedä kissansa lei-
kattavaksi ennen kuin oma tuontini olisi sukukyp-
sä. Näin jouduin tilanteen eteen että sopivaa kollia 
oli metsästettävä ulkomailta.  Heinäkuussa 2016 
meidän kissalaan sitten muutti lupaava kollipoika 
Puolasta, Federico Snowshoe-Pearls*PL.

Ostamieni kissojen sukusiitosprosentti on 3% 
luokkaa mikä on tässä rodussa kohtalainen. Kis-
salaamme syntyi nytten meidän ensimmäinen 
pentue 3.3.2017 ja pentujen sukusiitosprosentti 
on 0,25% josta täytyy sanoa että olen ylpeä. On 
ollut työn takana löytää jalostukseen sopivat 
sekä sukutauluiltaan näin hyvin sopivat kissat 
kissalaamme. Kasvattajana yritänkin parhaani 
mukaan vaalia sitä että snowshoe olisi jatkos-
sakin vapaa perinnöllisistä sairauksista. Etsin ja 
valitsen huolella kasvatukseen tulevat yksilöt. 
Hyvät välit ulkomaisiin kasvattajiin luo tähän hy-

vän mahdollisuuden tällä hetkellä.
Näyttelyissä pyrimme käymään sikäli kun 

niitä järjestetään kohtuullisen matkan päässä 
kotootamme. Myös olemme osallistuneet rotu-
esittelyihin tuodaksemme snowshoeta ihmisten 
tietoisuuteen. Aina elää pieni toivonkipinä että 
näkisimme muitakin tämän rodun edustajia näyt-
telyissä mutta vielä tähän mennessä ei ole tullut 
vastaan. Toisinaan myös näyttelyistä jää huono fii-
lis kun on tullut tunne ettei ne tuomaritkaan aina 
ole olleet varmoja millainen snowshoen kuuluu 
olla. Toinen tuomari on voinut ylistää seikkoja jot-
ka toinen tuomari on tyrmännyt täysin...

Kuitenkin kun istun sohvalla kissat sylissäni, kat-
soen niiden lumoavia silmiä ja kuunnellen kehrä-
ystä, tiedän että olen valinnut itselleni sen oikean 
rodun ja olen valmis tekemään työtä tämän rodun 
eteen.

TEKSTI NATHALIE ROININEN
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PetPori, Herralahdenraitti 1, 28360 Pori 
Avoinna ark. 10–19, la 10–15 • puh. 050 358 4400

elaintarvike@petpori.fi • www.petpori.fi 
Muista kysyä kanta-asiakkuudestamme.

Tarjoukset voimassa, siihen asti kunnes uusi Satakissa-lehti ilmestyy.

Extreme Classic

15 kg 
Extreme Classic  

kissanhiekka

(0,83 €/kg)

norm. 19,90 €/15 kg 
(1,33 €/kg)

Kesä tarkoittaa lomaa, aurinkoa ja lämpöä. 
Kissalle kesä tarjoaa paitsi laiskoja päiviä 
auringossa niin myös paljon jännittäviä 

elämyksiä kotona ja kodin ulkopuolella.

Kissa luonnon helmassa
Monet sisäkissat saavat kesäisin harvinaisen tilai-
suuden päästä ulkoilemaan. Jotkut kissat pääse-
vät omistajiensa mukana kesämökille, asuntoau-
toreissuille ja jopa veneretkille. Muista kuitenkin, 
että sisäkissojen aistit eivät usein ole yhtä tarkat 
kuin ulkokissojen, ja ne eivät välttämättä tiedä 
kuinka käyttäytyä ulkona. Siksi "lomakissalle" 
kannattaa hankkia valjaat ja talutushihna. Älä jätä 
kissaa ulos ilman valvontaa, sillä hihnasta voi het-
kessä tulla vaarallinen, jos kissa sotkeentuu siihen. 
Muista myös, että ulkona kissa on alttiina käär-
meille ja punkeille sekä hyönteisten puremille.

Punkit
Suomessa yleisimmin tavattu puutiainen, 
Ixodes ricinus, on helposti paljaalla silmällä 
erotettava hämähäkkieläin, jolla on neljä raa-
japaria. Puutiainen pitää varjoisista ja vehmais-
ta paikoista ja tarttuu ohi kulkevan eläimen 
karvoihin pyrkien kiinnittymään karvattomille 
ihoalueille ja ohuen ihon alueille kuten kai-
naloihin, varvasväleihin ja nivusalueelle. Se 
leikkaa suuosillaan ihoon reiän ja imee verta. 
Veriateria voi kestää päiviä ja aterioidessaan 
puutiainen voi levittää borrelioosia, ehrlichi-
oosia tai anaplasmoosia aiheuttavia mikrobeja. 
Riski taudinaiheuttajien siirtymiselle on suurin 
24–48 tuntia kiinnittymisen jälkeen. Punkit 
voivat kulkeutua lemmikkiemme turkissa myös 
sisälle koteihimme.

Punkkitartuntoja voi ehkäistä tarkastamalla 
lemmikin turkki päivittäin. Lisäksi luonnossa liik-

Kesän vaaroja 
kissoille
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kuville kissoille kannattaa antaa punkkeja tap-
pava estolääkitys joko suun kautta annettavalla 
tablettivalmisteella tai iholle tiputettavilla lääke-
aineilla. Iholle levitettävät valmisteet sisältävät 
usein myös punkkikarkotteita. Iholle annettava 
lääkitys uusitaan noin kuukauden välein. Suun 
kautta otettava lääkitys annetaan 4-12 viikon 
välein valmisteesta riippuen. Huom! Koirille tar-
koitetetuissa tuotteissa saattaa olla permetriiniä, 
joka on erittäin vaarallista. Joten koirille tarkoi-
tettuja ainetta sisältäviä tuotteita ei saa käyttää 
kissoille .

Älä laiminlyö eläimen tarkastusta, vaikka se 
olisikin estolääkityksellä. Kun löydät iholle kiin-
nittyneen puutiaisen, älä purista sitä tai vain 
vedä sitä irti. Punkki kannattaa irrottaa punkkien 
irrotukseen suunnitellulla koukulla tai punkki-
pihdeillä kiertävällä liikkeellä pitäen kiinni aivan 
ihon rajalta punkin pääosista. Älä purista punkin 
sisältöä ihon sisälle. Punkin suuosia saattaa jää-
dä ihon sisälle. Punkin sylki aiheuttaa lähes aina 
paikallista ärsytystä puremakohdassa. Jos pun-
kin puremakohta alkaa voimakkaasti turvottaa ja 
erittää, kannattaa sitä käydä näyttämässä eläin-
lääkärillä.

Osa punkkilääkkeistä on tarkoitettu ainoas-
taan koirille ja voivat olla hengenvaarallisia kis-
soille.

Hyönteisen purema
Yksittäiset ampiaisen tai mehiläisen pistot ovat 
usein vaarattomia, vaikka osa kissoista äänte-
lehtii kovaa piston jälkeen. Pisto paranee useim-
miten itsestään. Jotkut kissat ovat yliherkkiä 
ampiaisen pistoille ja voivat saada allergisen re-
aktion. Yliherkkyys on kuitenkin harvinaista. Jos 
pistoskohta on lemmikin suussa ja alue turpoaa 
voimakkaasti, on lähdettävä eläinlääkärin vas-
taanotolle. Jos pistos on muualla kuin suussa, sitä 
voi kuitenkin hoitaa kotona antamalla eläimelle 
kyypakkauksen tabletteja. Kyytablettien annos-
tus on 1 tabletti / 10 kiloa. Kissalle riittää yleensä 

puolikas tabletti.
Toimi näin, jos kissasi saa hyönteisen piston:
•	 Tutki kissa 
•	 Onko kissa saanut yhden vai useamman pis-

ton? 
•	 Miten kissa voi? Onko kissa väsynyt ja kal-

pea? 
•	 Tarkkaile kissan vointia muutaman tunnin 

ajan 
•	 Jos kissa alkaa voida huonosti, ota yhteyttä 

eläinlääkäriin 

Käärmeen purema
Kyy on Suomen ainoa myrkyllinen käärme. Kyyn 
tunnetuin tuntomerkki on selän sahateräkuvio. 
Pohjaväritykseltään kyyn selkäpuoli on  harmaa 
tai punertavan ruskea. Harmaa väritys on tyypil-
listä koiraille, ruskea naaraille. Selän keskellä kul-
kee tuo kuuluisa, pohjaansa selvästi tummempi 
sahanteräkuvio. Myös aivan mustia kyitä tavataan 
toisinaan, ja näillä yksilöillä selän kuviokaan ei ero-
tu. 

Useimmiten kohtaaminen kyyn kanssa ta-
pahtuu hakkuuaukeilla, peltojen ja soiden reu-
na-alueilla tai kallioilla. Talojen pihapiiriin kyitä 
houkuttelee ravinto. Kuivina kesinä pihanurmen 
ja kasvimaan kastelu houkuttelee sammakoita, 
joiden perässä tulevat kyyt. Pienjyrsijöille mie-
leisiä ravintopaikkoja kannattaa pihapiirissä 
välttää. Kyyt majailevat mielellään suojaisissa 
paikoissa kuten pensaikoissa, risukoissa ja ro-
mukasoissa.

Käärme ei yllä puremaan kovinkaan korkeal-
le. Vaistomainen suojautumismekanismi kyylle 

on pysähtyminen liikkumattomaksi ja tiheässä 
maastossa kyyn huomaa usein vasta lähietäi-
syydeltä. Kyynpureman voi välttää astumalla 
rauhallisesti pari askelta taaksepäin, liian no-
pea liike voi säikäyttää käärmeen puremaan. 
Käärmettä voi tarvittaessa myös ohjailla pitkällä 
kepillä.

Kyy saalistaa noin viikon välein ja myrkkyrau-
hasen uudelleen täyttyminen kestää noin viisi 
vuorokautta. Jopa kolmasosa kyynpuremista 
on vaarattomia, kyyn käytettyä juuri myrkkynsä 
saaliseläimeen. Nuoren kyyn purema on yleensä 
vaarallisempi kuin vanhemman, koska nuoret kyyt 
eivät pysty säännöstelemään myrkkyrauhasen an-
nostelua.

Kyynmyrkyssä voi olla yli 20 aktiivista mm. 
verenkiertoelimistöön, hyytymisjärjestelmään, 
maksaan, munuaisiin, ruuansulatuskanavaan 
vaikuttavaa ainetta. Myrkkyseos on aina erilai-
nen. Jos puremaa ei nähdä, voi tätä vahvasti 
epäillä, jos lemmikille kehittyy nopeasti mas-
siivinen kivulias turvotus alue. Myrkyn maksi-
miteho saavutetaan noin kahdessa tunnissa. 
Raajojen puremat ovat vaarallisempia kuin pään 
ja kaulan alueen, koska liike pumppaa näillä 
alueilla myrkyn nopeasti elimistöön. Noin neljä 
prosenttia kyyn pureman saaneista lemmikeistä 
menehtyy.

Jos kyyn nähdään purevan, tulee lemmikki pi-
tää mahdollisimman liikkumattomana myrkyn 
leviämisen hidastamiseksi. Kyykäärmeen pure-
ma lemmikki on kaapattava syliin, eikä sen saa 
enää antaa kävellä sillä liikkuminen nopeuttaa 
myrkyn leviämistä kehossa. Puremakohta tulisi 
pitää kehoon nähden mahdollisimman alhaal-
la. Pureman saanut eläin tulee aina viedä välit-
tömästi eläinlääkäriin jatkohoitoon. Nykyisten 
hoitosuositusten mukaan kyynpuremaa hoi-
detaan nestehoidolla ja opioidi-kipulääkkeillä, 
jotka eivät vahingoita munuaisia. Kyytabletteja 
ei saa antaa, koska ne lisäävät entisestään riskiä 
munuaisvaurioille.  Nykyään on olemassa myös 
kyymyrkyn vasta-aineita. Jostain syystä kissat 

ovat kyynpureman suhteen kestävämpiä kuin 
koirat. Monesti kuitenkin selvitään pelkällä säi-
kähdyksellä.

Jos kyistä yrittää keksiä väkisin jotain positiivis-
ta sanottavaa, niin niiden on todettu vähentävän 
alueella punkkien määrää. Kyyt pitävät kurissa pi-
enjyrsijäkantaa, joka toimisi isäntinä punkin kehi-
tysmuodoille.

Jos käärme puree kissaasi, toimi näin:
•	 Yritä pitää kissa rauhallisena ja paikallaan, 

varsinkin, jos purema on tassussa tai raajassa 
•	 Vie kissa eläinlääkäriin 
•	 Kyytablettia ei saa antaa kyyn puremalle 

lemmikille. 

Kuumuus voi olla vaarallinen
Kuten me ihmisetkin, kissat tarvitsevat eri-
tyistä huolenpitoa lämpimillä ja aurinkoisilla 
ilmoilla. Auringon aiheuttamasta palamisesta, 
uupumuksesta ja nestehukasta voi kärsiä niin 
sisä- kuin ulkokissakin, joten varmista, että sinä 
ja kissasi olette täysin valmistautuneita heltee-
seen.

Kissat rakastavat lämpöä, mutta mitä kuu-
memmaksi ilma tulee, sen herkempiä ne ovat 
altistumaan helteen aiheuttamiin sairauksiin. 
On monia ennaltaehkäiseviä tapoja, joilla voit 
pitää kissasi turvassa ja terveenä kesäkuukau-
sina.

Jos kissa jätetään autoon lämpimänä päivä-
nä, nousee lämpötila autossa äkkiä hyvin kor-
keaksi, jopa vaikka auto olisi varjossa. Kissa Kyykoiras ja kyynaaras
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alkaa läähättää voimakkaasti, sitä alkaa hui-
mata, ikenet muuttuvat kirkkaanpunaisiksi ja 
kissalle voi tulla lämpöhalvaus. Älä siis ikinä 
jätä kissaa yksin autoon lämpimänä kesäpäi-
vänä!

Lämpöhalvauksessa kissan kehon lämpötila 
on noussut 40 C:n ja liiallinen lämpö alkaa aihe-
uttaa kudosvaurioita elimistössä. Lämpöhalvaus 
voi vaurioittaa munuaisia, ruoansulatuskanavaa, 
maksaa ja aivoja. Ruoansulatuskanavan vauriot 
näkyvät verisenä ripulina. Bakteereja voi joutua 
vaurioituneen suoliston pinnan kautta veren-
kiertoon, ja aiheuttaa verenmyrkytyksen. Mu-
nuaisvauriot johtavat virtsan erityksen vähenty-
miseen tai loppumiseen. Pidempiaikainen, yli 43 
C:n lämpö aivoissa johtaa peruuttamattomaan 
aivosolujen kuolemiseen. Lämpöhalvauksen oi-
reita ovat voimakas läähätys, voimattomuus ja 
joskus myös hengitysvaikeudet. Lämpöhalvauk-
seen voi liittyä myös kouristelua, oksentelua ja 
levotonta käytöstä.

Ylipaino, lyhytkuonoisuus, sydämen ja hen-
gitysteiden sekä keskushermoston sairaudet 
vähentävät kehon mahdollisuuksia säädellä ja 
poistaa lämpöä, ja siten altistavat lämpöhal-
vaukselle. Hyvin nuoret ja hyvin vanhat kissat 
ovat myös herkempiä sairastumaan lämpöhal-
vaukseen. Ulkopuoliset tekijät, kuten juoma-
veden vähyys, korkea ilman kosteus ja huono 
ilmanvaihto altistavat lämpöhalvaukselle. Li-
säksi kehon lämpöä lisäävät tilat, kuten liikunta, 
kuume, kilpirauhasen liikatoiminta ja kouristus-
kohtaukset, altistavat kehon liialle lämmönnou-
sulle.

Kissaa ei tule jättää autoon valvomassa aurin-
koisena päivänä tai helteellä. Ilmastoinnin takia 
auto tuntuu mukavan viileältä ja arviointivirhei-
tä voi sattua helposti. Lämpötila nousee 29 as-
teisena hellepäivänä auton sisällä kymmenessä 
minuutissa 39 asteeseen ja kahdessakymme-
nessä minuutissa jo 50 asteeseen. Useamman-
kaan ikkunan raollaan jättäminen ei hidasta 
lämpötilan nousua.

Liiallinen lämpö täytyy saada poistettua ke-
hosta. Normaalisti lämpöä poistuu kehosta ihon 
pintaverisuonien laajentumisen avulla, sekä li-
säämällä sydämen pumppausvoimaa ja –tiheyttä 
(sydämen syke nousee). Ihminen voi haihduttaa 
lämpöä kehosta hikoilemalla. Kissat hikoilevat 
ainoastaan tassujen kautta. Kissat vaikuttaisivat 
kärsivän lämpöhalvauksesta harvemmin kuin 
koirat, mutta kissoja kuljetetaan harvemmin 
mukana kuumassa autossa. Lämpöhalvaus vaatii 
eläinlääkärin hoitoa. Ensisijainen päämäärä on 
elimistön lämpötilan lasku, mikä voidaan aloittaa 
jo kotona ja jatkaa matkalla eläinlääkäriin. Kissa 
kastellaan viileällä vedellä ja matkan ajaksi voi 
laittaa viileitä, märkiä pyyhkeitä kissan  pään, 
kaulan, kainaloiden, nivusten ja mahan ympäril-
le. Lämpöä on hyvä mitata 10 minuutin välein, 
koska viilennys on lopetettava, kun ruumiinläm-
pö on laskenut 39.5 asteeseen. Kylmää vettä tai 
jääpaloja ei viilennykseen saa käyttää, sillä ne 
johtavat pintaverisuonien supistumiseen ja läm-
mönhaihtumisen estymiseen. Eläinlääkäri jatkaa 
tarvittaessa eläimen viilentämistä sekä aloittaa 
suonensisäisen nesteytyksen. Usein tutkitaan 
myös verinäytteitä sisäelinvaurioiden sekä veren 
hyytymishäiriöiden poissulkemiseksi.

Hoito:
•	 Siirrä lemmikki pois kuumasta ympäristöstä. 
•	 Laita viileitä ja märkiä pyyhkeitä pään ja 

kaulan ympärille sekä nivusiin, kainaloihin 
ja vatsan alle. 

•	 Kastele tassut, vatsanalus ja korvalehdet vii-
leällä vedellä. 

•	 Kohdista viilentävä ilmapuhallin eläimeen 
päin. 

•	 Mittaa lämpö peräsuolesta, mikäli mahdol-
lista. Kun ruumiinlämpö on alle 39 astetta, 
keskeytä viilentäminen. 

•	 Älä upota eläintä jääkylmään veteen. 
•	 Älä anna kuumetta alentavaa lääkettä. 
•	 Tarjoa vettä, mutta älä pakota juomaan. 
•	 Ensiavun jälkeen eläin on syytä viedä eläin-

lääkärille. 

Varaa suojaa sisälle. Sisäkissat tarvitsevat 
paljon suojaa paahtavalta auringolta, joten 
suojaa auringon valoa verhoilla koko päiväksi. 
Auringonsäteet lämmittävät huoneen nopeas-
ti jättämällä kissalle vain vähän suojaa keski-
päivän tuntien ajaksi. Jätä aina yksi huone var-
joisaksi paikaksi suojaamalla ikkunat verhoilla. 
Näin kissa voi olla varjoisassa ja viileässä pai-
kassa. Vinkki: kääri jääkylmiä herneitä sisältävä 
muovipussi pyyhkeeseen ja aseta se makuu-
alustalle, jonka päällä kissan on hyvä maata. 
Herneiden päällä on hyvä ja viileä maata, koska 
ne joustavat kissan liikkeiden mukaan, viilentä-
en samalla. 

Nestehukka
Nestehukka voi vahingoittaa kissaa vakavasti, 
joten varmista, että kissalla on saatavilla vet-
tä eripuolilla taloa, kun sää lämpenee. Muis-
ta myös täyttää vesiastiat, kun ne näyttävät 
tyhjentyvän. Jotkut kissat juovat vähemmän 
kuumilla ilmoilla, mutta voit rohkaista kissaa 
juomaan laittamalla vesiastiaan jääpalan ja pitä-
mällä veden raikkaana ja puhtaana. Voit kokeilla 
myös ottaa kissan vesiastian ja liittämällä veden 
saantiin jonkin kivan tempun.

Kissan iho voi palaa auringossa
Joka kesä sanomalehdet ovat täynnä artik-
keleita auringon vaaroista ja aurinkosuojan 

Kissafaktoja

Tiesitkö tämän kissoista?
 

1. Kissat viettää keskimäärin 2/3 päivästä 
nukkuen. Tämä tarkoittaa, että 9-vuotias 
kissa on ollut hereillä ainoastaan 3 vuot-
ta elämästään.
  2. Kissa ei voi kiivetä puusta alas pää 
edellä koska sen kaikki kynnet osoittavat 
samaan suuntaan.
 3. Kissat voivat päästää noin 100 erilaista 
ääntä kun taas koirilla vastaava määrä on 
noin 10.
 4. Kissojen iho ei hikoile kuten ihmisillä. 
Kissat hikoilevat tassujen kautta.
 5. Kissat aistivat värähtelyjä herkästi. On 
arvioitu, että kissat pystyvät aistimaan 
maanjäristyksen 10-15 minuttia ihmistä 
aikaisemmin.
  6. Ensimmäinen kissa avaruudessa oli 
ranskalainen kissa nimeltä Felicette, joka 
laukaistiin avaruuteen vuonna 1963. Kis-
sa selvisi matkasta.
  7. Kissa hieroo itseään ihmistä vasten 
hellyyden lisäksi merkitäkseen reviiriään 
suupielissä olevien hajurauhasten avulla. 
Hajuelimiä on myös korvien, kaulan ja 
niskan seutuvilla sekä polkuanturoissa.
  8. Kissat synnyttävät keskimäärin 1-9 
poikasta.
  9. Kissat vihaavat vettä koska niiden 
turkki ei eristä lämpöä yhtä hyvin kun se 
on märkä.
  10. Kissat eivät näe värejä yhtä hyvin 
kuin ihmiset. Tutkijat uskovat kissojen 
näkevän esimerkiksi nurmikon punaise-
na.
 
 Lähde:  http://facts.randomhistory.com/
interesting-facts-about-cats.html
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Kissaliiton toimiston kesän aukioloajat: Kesän 
aikana Kissaliiton toimistolla on normaali pu-
helinpalvelu arkisin klo 12–14 numerossa 0600 
306 406 (hinta 0,91 €/min).

Löytökissojen mikrosirukyselyihin vastataan 
normaalisti ensisijaisesti sähköpostitse osoit-
teen mikrosirut@kissaliitto.fi kautta.

Lomien vuoksi käsittelyaikojen pidentymi-
seen on syytä varautua. Suosittelemme jäse-
nistöä tarkistamaan Omakissasta ennakoivasti 
varsinkin niiden kissojen tiedot, jotka ovat ke-
sällä osallistumassa näyttelyyn ja/tai joilla on 
tulossa rekisteröitäviä pentueita. Lisäapua saa 
aina tarvittaessa omasta yhdistyksestä.

--------------------------------------------------

Kissaliiton RTK tiedote Maine Coon kasvattajil-
le: Siitokseen käytettävien Maine Coonien tai 
niiden vanhempien on oltava sääntömääräises-
ti dna-testattuja HCM:n osalta (MyBPC3/A31P) 
heinäkuun alusta alkaen, löytyy osoitteesta: 
http://www.kissaliitto.fi/site/media/2016/06/
RTK-s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6tiedote-
MCO.pdf

--------------------------------------------------

Kissaliiton tiedote roduille norjalainen metsä-
kissa ja sfinx 08.05.2017
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 6.16 Sydänult-
raustodistus.
Norjalaiselle metsäkissalle tulee pakolliseksi 

1.1.2018 alkaen sydänultraus ennen ensimmäis-
tä astutusta.

Kissaliitto [Siitokseen/kasvatukseen käytet-
tävistä norjalaisista metsäkissoista täytyy toi-
mittaa virallinen, eläinlääkärin tekemä, yksilöity 
sydänultraustodistus Suomen Kissaliittoon en-
nen ensimmäistä astutusta. Ultraus on tehtävä 
tunnistusmerkitystä kissasta. Tuloksen on oltava 
normaali kaikkien sydänsairauksien osalta]. Tä-
hän sääntöön tulee vielä syksyn liittokokoukselle 
ehdotukset ultraustuloksen voimassaoloajoista.

Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 6.24 Sy-
dänultraustulos ja aikarajat.

Myös Sfinxeille tulee pakolliseksi sydänult-
raus ja lisäksi niiden voimassaoloajat 1.1.2018 
alkaen. Kissaliitto [Sfinxpentueen rekisteröimi-
seksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaa-
jalle normaali sydänultratulos. Testi on otettava 
ennen astutusta tunnistusmerkitystä kissasta. 
Siitokseen saa käyttää vain normaalin tuloksen 
saanutta kissaa. Sydänultratulokset ovat voimas-
sa seuraavasti: Alle 1-vuotiaana tehty sydänultra 
on voimassa 6kk tutkimushetkestä Yli 1-vuotiaana 
tehty sydänultra on voimassa 12 kk tutkimushet-
kestä Sydänultra on tehtävä sydänsairauksiin pe-
rehtyneellä eläinlääkärillä, laitteella jonka teho on 
min. 7,5 MHz]

---------------------------------------------------

Asioiden käsittely Suomen Kissaliitossa
02.05.2017
Asianomaisen tekemä kirjallinen asian käsitte-

 
 tiedottaa

tärkeydestä. Ihmisten lisäksi myös kissat voi-
vat palaa auringossa. Riskiryhmään kuuluvat 
kissat, joilla on ohut tai vaalea turkki. Kissat, 
joiden turkki on valkoinen tai vaalea, palavat 
auringossa tummia kissoja herkemmin, sillä 
vaaleiden kissojen ihossa ei ole yhtä paljon 
pigmenttiä ja siksi iho on herkempi. Vahva 
uv-säteily lisää myös kissoilla erilaisten iho-
vaurioiden ja ihokasvainten riskiä. Palamisen 
riski on suurin alueilla, joissa turkki on ohut, 
esimerkiksi kasvoissa, korvissa, vatsassa ja ki-
veksissä. Palamisen oireet ovat samanlaiset 
kissoilla ja ihmisillä: iho muuttuu punaiseksi 
ja herkäksi ja usein kutiaa tai kirvelee. Monet 
kissat yrittävät lieventää kipua nuolemalla 
palanutta kohtaa, mikä puolestaan voi johtaa 
tulehdukseen. Jos kissalla on paljon kipuja tai 
jos sen tila vain pahenee, kannattaa ottaa yh-
teyttä eläinlääkäriin. 

Voit lieventää palamisen aiheuttamaa 
kipua esimerkiksi kylmällä vedellä viilen-
netyllä pyyhkeellä.  Kissoille tarkoitettua 
aurinkosuojaa voi ostaa eläinkaupasta tai 
eläinlääkäriltä. Kannattaa suosia hajusteetto-
mia vaihtoehtoja. Tummilla ja paksuturkkisil-
la kissoille on omat ongelmansa auringossa, 
sillä niiden turkki erittää enemmän lämpöä. 
Eli turkin väristä ja paksuudesta huolimatta 
on kissan paras viettää kesäpäivät viileässä 
varjossa.

Putoamiset
Kesäaikaan pidetään usein ikkunoita ja parvek-
keen ovia auki asunnon viilentämistarkoitukses-
sa. Varsinkin kerrostaloissa voi kesällä olla yllättä-
vänkin lämmintä, jos huoneisto on etelään päin. 
Kissaa ei saa päästää ikkunaan tai parvekkeelle, 
ellei niitä ole suojattu verkolla tai esteellä, joka 
estää kissan putoamisen. Vaikka usein kuulee sa-
nottavan, että ei meidän kissa hyppää, niin kyl-
lä se hyppää, kun näkee kärpäsen tai linnun. Se 

johtuu saalistusvietistä. Kissoilla putoamiset ovat 
harmittavan yleisiä. Paras tapa välttää lemmikin 
putoaminen on ennaltaehkäistä putoamisen 
mahdollisuus.

Sinilevä
Pääsääntöisesti ihmisille haitalliset levät ovat 
haitallisia myös eläimille. Sinilevä voi näkyä ve-
dessä vihertävinä tai kellertävinä hiutaleina ja 
suurempina esiintyminä paksumpana, vihertävä-
nä massana rantavedessä. Sinilevä ei jää keppiin 
roikkumaan kuten isokokoisemmat levät. Sinile-
vää sisältävä vesi voi ärsyttää ihoa ja silmiä. Iho 
voi alkaa punoittaa ja kutista ja silmät vuotavat 
tai rähmivät ja silmien sidekalvot turvottavat ja 
punoittavat. Nieltynä sinilevä voi aiheuttaa pa-
hoinvointia ja jopa maksavaurioita. Erityistä vasta-
ainetta sinilevän myrkylle ei ole, vaan sinilevämyr-
kytystä voidaan hoitaa vain oireiden mukaisesti. 
Jos epäilet vedessä olevan sinilevää, älä päästä 
lemmikkiäsi veteen kahlaamaan tai uimaan, äläkä 
anna sen juoda epäilyttävää vettä. Jos kissassi on 
juonut sinilevää sisältävää vettä tai sille tulee iho- 
tai silmäoireita sinilevää sisältävästä vedestä, ota 
yhteys eläinlääkäriin.

TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ
KUVAT KARIANNE WIDSELL
LÄHTEET AGRIA, SYMPAATTI, REVIIRI, 
EVIDENSIA, HILL'S
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Kokousaika: keskiviikko 19.2.2017 klo 18.10–19.42
Kokouspaikka: Yrjönkatu 6, 28100 Pori 8 krs.
Läsnäolijat: Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä 1, kaikki kokouksessa olleet olivat äänival-
taisia jäseniä.

1  KOKOUKSEN AVAUS
 Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10

2  VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN 
 TARKASTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
 Puheenjohtaja: Hakanen, Emilia
 Sihteeri: Virtanen, Elina
 Pöytäkirjan tarkastajat: Kalliomäki, Raia ja Vainionpää, Pia
3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 Satakissan jäsenistölle on lähetetty ajoissa kutsu jäsenkirjan mukana ja sähköpostitse.
 Päätös: Todettiin
4  HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
 Kokoukseen osallistujat tutustuivat työjärjestykseen.
 Päätös: Hyväksyttiin
5 ESITETÄÄN VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN 
 LAUSUNTO
 Kokoukseen osallistujat tutustuivat vuoden 2016 vuosikertomukseen ja
 tilinpäätökseen. Varapuheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.
 Muutoksien jälkeen vuosikertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin.
 Vuosikertomusen sisällöstä:
 Vuosikertomukseen olisi myös hyvä merkitä kuinka mones toimintavuosi menossa 
 (Tällä hetkellä neljäs toimintavuosi).
 Hallituksen irtisanoutuminen:
 Vuosikertomuksessa ilmenee, että melkein koko aikaisempi hallitus erosi. Syynä oli
 keskinäiset erimielisyydet. Satakissan hallituksesta lähteneet perustivat oman 
 yhdistyksen.
 Tiedotus: Satakissan ja Omakissan viestejä on mennyt joillakin automaattisesti 
 roskapostiin. Tästä tiedotettava jäsenistölle, jotta tarkastavat sähköpostinsa 
 roskapostin.
 Kissanäyttelyt ja -esittelyt: Näyttelypöydistä ja häkeistä oli osa lainassa Pirokilta, 
 koska Satakissalla ei ole niin paljon omia. Suunnitteilla on, että seuraavassa 
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lypyyntö lähetetään Kissaliiton alaisen oman 
rotukissayhdistyksen kautta, jossa se ensin 
käsitellään ja lähetetään edelleen rotutoimi-
kunnalle. Kiireellisissä tapauksissa yksittäinen 
kissanomistaja voi ottaa yhteyttä suoraan rotu-
toimikunnan sihteeriin.

Rotutoimikunta kokoontuu vähintään kuusi 
kertaa vuodessa. Toimikunnan kokousajankoh-
dat ilmoitetaan kevät- ja syyskauden osalta etu-
käteen. Tammikuun alussa ilmoitetaan tammi 
– kesäkuun kokoukset ja kesäkuussa heinä – jou-
lukuun kokoukset. Kokoukset kutsutaan kokoon 
kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. 
Kokouskutsun mukana lähetetään myös kaikki 
kokousmateriaali, joka on kirjallisesti ilmoitettu 
oman yhdistyksen kautta RTK:n sihteerille. Pai-
navista syistä kokouksen käsittelyyn voidaan 
ottaa asioita kokouksessa esityslistan hyväksy-
misen yhteydessä. Rotukissayhdistykseen kuu-
lumaton henkilö voi osoittaa asiansa suoraan 
Suomen Kissaliiton toimistoon.

Toimikunnan päätökset perustuvat voi-
massaoleviin Kissaliiton ja FIFe:n sääntöihin. 
Jos käsittelyssä olevaa asiaa ei ole huomioitu 
säännöissä suoraan, käytetään tapauskohtaista 
harkintaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä ja kokousten pöytäkirjat 
kirjoitetaan päätöspöytäkirjoina. Päätöksen yh-
teyteen liitetään perustelut ja tarvittavat viitta-
ukset sääntökohtiin. Hallitus vahvistaa aina toi-
mikunnan päätökset. Hallitus voi myös muuttaa 
toimikunnan päätöstä tai lähettää sen takaisin 
jatkokäsittelyyn.

Anomuksista tai muista käsittelyssä olevista asi-
oista tiedotetaan asianosaisille ja näiden yhdistyk-
sille vasta, kun päätös on vahvistettu hallituksen 
kokouksessa. Toimikunnan sihteeri tiedottaa hal-
lituksen vahvistamista päätöksistä ja liiton sihteeri 
hallituksen muuttamista päätöksistä. Päätöksistä 
tiedotetaan kirjallisesti noin kahden viikon sisällä 
päätöksen vahvistamisesta. Mikäli kasvattajalle 
annetaan toimintarajoitus, ilmoitetaan tästä myös 

seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä.
Toimikuntien päätöksistä voivat asianomaiset 

valittaa kirjallisesti Kissaliiton hallitukselle 30 vrk:n 
kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä. Koko tapah-
tumaketjun käsittelyyn ja päätöksen saamiseen ku-
luva aika saattaa olla 2–3 kk riippuen eri kokouksien 
ajankohdista.
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Satakissa ry:n hallituksessa toimivat puheenjohtaja Kimmo Kolkka, sihteeri Minna Turu, jäsensihteeri 
Satu Ahokas , rahastonhoitaja, Marjo Klankki, varapuheenjohtaja Noora Ylimys, muut hallituksenjäsenet 
Elina Peltonen, Arto Turu ja Emilia Hakanen.
Hallituksen irtisanoutuminen
Elina Peltonen: 9.7.2016, Satu Ahokas: 7.7.2016, Noora Ylimys: 9.7.2016, Kimmo Kolkka: 31.8.2016, Arto 
Turu: 31.8.2016, Minna Turu: 31.8.2016.
Kokouksessa läsnä
Arto 5/6, Elina 5/6, Emilia 10/11, Kati 4/11, Kimmo 5/6, Marjo 10/11, Minna 5/6, Noora 5/6, Satu 3/6, Tuija 
4/5, Piia 4/5.
Hallituksen toimihenkilöinä toimi
Amalia Pöllänen, Elina Peltonen, Pia Vainionpää, Sari Susanna Niemi.
Kokoukset
Satakissa ry järjesti sääntömääräiset varsinaiset kokoukset: kevätkokouksen 21.3.2016 ja 31.8.2016 syys-
kokouksen.
Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2017: Puheenjohtaja Tuija Wallenius, Piia Anolin-Niemi, 
Elina Peltonen, Amalia Pöllänen, Pia Vainionpää ja Sari-Susanna Niemi. Lisäksi valittiin toiminnantarkas-
tajat Raia Kalliomäki ja varatoiminnantarkastajaksi Terhi Urpo.
Lisäksi hallitus, kutsui ylimääräisen jäsenkokouksen 29.9.2016, jossa käytiin läpi satakissan voimassaole-
vat säännöt ja uudistettiin niitä. Patentti ja rekisterihallitus hyväksyivät 19.10.2016. uudet säännöt
Satakissa Ry haki myös patentti ja rekisteri hallitukselta uudet nimenkirjoitusoikeudet. Asiasta tuli vah-
vistus 4.10.2016, henkilöt kenellä on nimenkirjoitusoikeus 4.10.2016, alkaen, ovat Tuija Wallenius, Marjo 
Klankki ja Piia Anolin-Niemi. 
Satakissa ry kutsui hallitukseen 2.9.2016 vt puheenjohtajaksi Tuija Walleniuksen ja vt sihteeriksi Piia Ano-
lin-Niemen, toimikausi alkoi heti ja kestää vuoden loppuun.
Taittaja Elli-Mari Ahola & Katri Turto aloittivat työnsä lehtiryhmässä syyskuussa 2016.
Hallitus kokoontui vuoden aikana noin 11 kertaa. Lisäksi hallitus keskusteli vapaamuotoisesti mm. Sky-
pen välityksellä.
Tiedotus
Jäsentiedotteet ja kokouskutsut lähetettiin ensisijaisesti Omakissa-palvelun kautta sähköpostilla. 
Satakissa pitää yllä ja kehittää yhdistyksen internet-sivuja ja Facebook-ryhmää, joilla tiedotetaan mm. 
näyttelyistä, yhdistyksen tapahtumista, toimihenkilöistä ja ajankohtaisista asioista. 
Satakissa-lehti toimi yhtenä yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana.
Kissanäyttelyt ja -esittelyt
Satakissa järjesti ensimmäisen ja toisen kansainvälisen rotukissanäyttelyn Meri Yyterissä 6-7.2.2016.
Satakissa järjesti esittelynäyttelyn 3.4.2016 Raumalla., sekä esitteli kissoja ja yhdistystä Porin maaseutu-

Neljäs 
vuosikertomus 2016

 näyttelyssä pärjättäisiin omilla kangasnäyttelyhäkeillä ja ne häkit joita nyt on, 
 olisivat tuomareiden käytössä.
 Liukkaudenestorullia olisi hankittava häkkien alle, jotta ne eivät pääsisi tippumaan
 näyttelypöydiltä. Niitä voisi hankkia edullisemmin, kuin häkkien kuljetus toiselta 
 yhdistyksellä. Ensi vuoden näyttelytilat ovat jo varattu.
 Keskusteltiin myös näyttelyiden järjestelyistä, eli miten ne sujuivat ja mitä 
 parannettavaa vielä olisi esim. kuulutuksista, miten myyjät sijoitetaan, Yyteri 
 hotellin alakerran pimeyden parantaminen, tuomareiden hankkiminen ja näyttelyn 
 sihteeristön toiminnasta.
 Muu toiminta: Eurajoella järjestettiin marraskuussa 2016 kissojen leikkauskampanja, 
 jossa Satakissa sponsoroi sirut tapahtuman yhteydessä.
 Luottamustoimet :
 Käytiin läpi
 Sponsoriyhteistyö:
 Käytiin läpi
 Tilinpäätös:
 Tilinpäätöksessä olisi hyvä olla myös sarake, jossa esitettäisiin kuinka paljon 
 hallituksella on viimevuodelta vastattavaa. Tilinpäätöksessä olisi myös hyvä näkyä 
 laskelma siitä kuinka paljon on tehty edellisenä vuonna voittoa ja kuinka paljon 
 tappiota. Tällä hetkellä
 tilinpäätöksessä näkyy vain talouden suunnittelu ja toteutuminen.
 Koulutuksiin oltiin merkitty menoihin ja tuloihin suunnitellut summat, mutta 
 kursseja ei kuitenkaan järjestetty, koska ei tullut tarpeeksi osallistujia.
 Muista kuluista haluttiin saada yksityiskohtaisempaa tietoa mihin rahat käytetty.
 Kokouksessa paikalla oleva rahastonhoitaja kertoi rahojen käyttökohteista.
 Todettiin että yhdistys on hoitanut raha asiat hyvin.
 Satakissan nettisivujen toiminnasta:
 Satakissan kotisivujen toimivuudesta ja päivittämisestä keskusteltiin. Kotisivuja olisi
 hyvä suunnitella uudelleen, jotta niiden toiminta olisi toimivampaa, selkeämpää ja 
 helpommin päivitettäviä sekä ajankohtaisempia. Kotisivujen ylläpitoon olisi hyvä 
 varata rahaa ja hankkia webmaster. Satakissan varapuheenjohtajaa ehdotettiin 
 kotisivujen ylläpitäjäksi.
 Päätös: Hyväksytty
6  PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN 
 MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE
 Päätös: Vahvistetaan
7 VALITAAN KAKSI (2) HALLITUKSEN JÄSENTÄ
 Päätös: Satakissan hallitukseen valitaan
 Sivonen, Jonna (Vuoden 2018 loppuun asti)
 Valtanen, Sari (Vuoden 2017 loppuun asti)
8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 Kokous päätettiin klo 19.42
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Kaksi eri Nutrolin®-öljyä huolehtii kaikista kissoista, 
pennusta senioriksi saakka. Tiesitkö muuten, että DHA 
on paitsi pentujen kehitykselle tärkein rasvahappo, myös 
emon hedelmällisyyttä parantava rasvahappo?

LIITY KASVATTAJAKERHOON
Jäsenyys ei maksa mitään, mutta se tuo sinulle
rahanarvoisia etuja ja ravitsemusosaamista. 
Lähetä tietosi sähköpostilla osoitteeseen info@nutrolin.fi 
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Kharn-Ka Your Choice 
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”Konsta”, 

Om. Jaana Heikanen

messuilla 20–21.8.2016 ja Kodin Terrassa 8.10.2016 ja raviradan lemmikkitapahtumassa 9.10.2016.
Muu toiminta
Satakissa ry järjesti jäsenistölle jäsentapaamisia: Grilli-ilta järjestettiin Leineperissä 11.7.2016 sekä Hal-
loween tapahtuman Porin Amadossa, 29.10.2016, jossa samalla myönnettiin Raia Kalliomäelle Satakissa 
ry:n kunniajäsenyys. 
Eurajoella 5.11.2016, järjestettiin kissojen leikkauskampanjaan, yhdistys maksoi mikrosirut-
Jäsenilta ja korttitalkoot pidettiin 16.11.2016.
Luottamustoimet
Yhdistys osallistui Suomen Kissaliiton kevät- ja syyskokouksiin. 
Yhdistyksen edustajina toimivat kevätkokouksessa 26.3.2016, Noora Ylimys, Kimmo Kolkka ja mukana 
oli myös Elina Peltonen ja syyskokouksen 22.10.2016 edustajina toimivat Elina Peltonen ja Marjo Klankki, 
mukana olivat myös Tuija Wallenius ja Piia Anolin-Niemi.
Sponsoriyhteistyö
Satakissa ry teki yhteistyötä lukuisten yritysten ja yhteisöjen kanssa vuoden mittaan. Pääasiassa yhteis-
työ oli mainostilan tarjoamista yhdistyksen jäsenlehdessä ja internet-sivuilla.
Toimintakertomuksen laati 
Piia Anolin-Niemi / Satakissa ry:n sihteeri

Lähtö Porista klo 14.00 ja paluu takaisin klo 22.30
Linja-auton reitti Pori-Korkeasaari (Helsingin tietä Forssan kautta),  

myös matkalta pääsee mukaan

Lisätietoja sekä viimeinen sitova ilmoittautuminen on  
15.8.17 mennessä: satakissa.ilmo(at)gmail.com

Satakissa ja Satakunnan eläinsuojeluyhdistys 
järjestävät yhteiskuljetuksen

Kissojen Yö 

OSALLISTUMISMAKSUT 
Satakissan tai SATESYn jäseniltä:  35€/aikuinen  
 20€/henkilö, 4-17 vuotiaat perheenjäsenet

Satakissan tai SATESYn ei jäseniltä: 45€/aikuinen  
 25€/ henkilö, 4-17 vuotiaat

Maksut sisältävät linja-autokuljetuksen ja pääsylipun Korkeasaareen.  
Lippujen hinnasta menee 1€ luonnonvaraisten amurinleopardien ja amurintiikerien 
suojeluun. 

KORKEASAARESSA 8.9.2017



Lähettäjä:

Piia Anolin-Niemi  
Sahrantie 21 C 11
28220 Pori

2.

Puhelun hinta: 
lankapuhelimesta 
8,35 snt/puh + 
6,91 snt/min, 
matkapuhelimesta 
8,35 snt/puh 
+ 16,69 snt/min

KODIN TERRA PORI
Tikkulantie 4, 28100 Pori, 
p. 029 009 6351
Ma-pe 7–21, la 7–18, su 12-18

www.kodinterra.fi

LEMMIKKIELÄIN-

MAAILMASTAMME LÖYDÄT 

EDULLISET TARVIKKEET, 

RUOAT JA LELUT KAIKEN-

KARVAISILLE YSTÄVILLE.

Kissaharrastajan
ostopaikka!


